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                                                                                                   Mesto Prievidza
	Mestský úrad
	Námestie slobody  č.14
	Oddelenie výstavby a ŽP
	971 01 Prievidza
	

VEC
Žiadosť o pridelenie nádoby na zmesový komunálny odpad (ZKO) - podnikateľ


Meno / názov firmy: .................................................................................................................

Adresa umiestnenia nádoby: ..................................................................................................

IČO: ..........................................

Kontaktná osoba: ............................................................. Tel. kontakt: ......................................

Typ požadovanej nádoby:          120 L                   240 L                   1100 L

Počet zamestnancov: ....................  Druh podnikania: ..............................................................

Odôvodnenie žiadosti: ...............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že:
	zberná nádoba na (ZKO) je majetkom spoločnosti T+T, a.s. a ako jej užívateľ sa budem o zverenú nádobu starať, udržiavať ju v dobrom technickom stave so starostlivosťou riadneho hospodára,
	zodpovedám za jej prípadnú stratu, odcudzenie alebo poškodenie. Ak nastane niektorá z uvedených skutočností, budem o tom bezodkladne informovať mesto Prievidza a Mestskú políciu a následne uhradím náklady na obstaranie novej nádoby.


Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa osobitného zákona
Mesto Prievidza, so sídlom Námestie slobody 14, 911 01 Prievidza ako prevádzkovateľ  získava a spracováva osobné údaje, v súlade s článkom 6  ods. 1 písm. c) Nariadenia EÚ 2016/679  a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom spracovania vo svojej evidencii a na splnenie zákonných  podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä zo zákona č. 79/2015 Z. z., 369/1990 Zb,, č. 138/1991, Zb., č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších  predpisov) 
Mesto Prievidza vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú. 
Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, prípadne právo podať sťažnosť dozornému orgánu, v prípade porušenia legislatívy zo strany prevádzkovateľa. Tento súhlas dávam dobrovoľne do jeho odvolania. Odvolanie musí byť urobené písomne a preukázateľne doručené Mestu Prievidza.
	        

V Prievidzi dňa  ...........................	........................................................
	podpis žiadateľa

